SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU W 2020 r. - STRESZCZENIE

Program Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
jest kontynuacją współpracy
zapoczątkowanej w 2004. Od tego czasu
zainwestowaliśmy w rozwój polskosłowackiego pogranicza ponad 353 mln
euro ze środków europejskich, a w
samym 2020 roku – ponad 18 mln euro.

Obszar wsparcia programu

Budżet Programu wynosi 210 mln euro (w tym
178,5 mln euro ze środków europejskich).

Program wspiera działania z zakresu
ochrony i rozwoju dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego,
przebudowy infrastruktury drogowej
usprawniającej komunikację między
Polską a Słowacją oraz dostosowanie
edukacji zawodowej do wymogów
transgranicznego rynku pracy.
Przyczynia się w ten sposób do rozwoju
pogranicza polsko-słowackiego.

DZIEDZICTWO
101 mln euro
TRANSPORT
60 mln euro
EDUKACJA
8 mln euro
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EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU DO KOŃCA 2020 ROKU

DZIEDZICTWO

TRANSPORT

EDUKACJA

4 konkursy

5 konkursów

4 konkursy

54 projekty

18 projektów

15 projektów

21 zakończonych projektów

10 zakończonych projektów 2 zakończone projekty

195 beneficjentów

39 beneficjentów

36 beneficjentów

99,7 mln euro

66,6 mln euro

8,3 mln euro

dofinansowania

dofinansowania

dofinansowania

357 wniosków o płatność

107 wniosków o płatność

86 wniosków o płatność

na kwotę 50,2 mln euro ze
środków europejskich

na kwotę 36,2 mln euro ze
środków europejskich

na kwotę 3 mln euro ze
środków europejskich

65 transgranicznych ofert

122 kilometrów

turystycznych

przebudowanych dróg o
charakterze
transgranicznym

Ponad 200 inicjatyw
i wspólnych szkoleń

2 420 km transgranicznych
szlaków rekreacyjnych

Ponad

8 tys. uczestników

330 odnowionych obiektów
infrastrukturalnych z
powiązaniem transgranicznym

PL

2

PL

Muzea otwarte dla wszystkich
„Muzea Otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza
polsko-słowackiego” to projekt, którego głównym celem jest wspólna ochrona i promocja
dziedzictwa oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Projekt jest adresowany przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz ze
specjalnymi potrzebami. Do tych osób należą m.in. rodzice i opiekunowie z dziećmi,
niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, osoby z autyzmem oraz ADHD. Aby
wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom partnerzy projektu nawiązali ścisłą, transgraniczną
współpracę wielu obiektów muzealnych. Zaplanowali remonty konserwatorskie,
modernizację budynków, stworzenie parków edukacyjnych, ogrodów sensorycznych, ścieżek
przyrodniczych i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.
W realizację projektu zaangażowanych jest osiem instytucji kultury, w tym pięć
małopolskich muzeów, dwa żylińskie i śląski dom kultury. Liderem przedsięwzięcia jest
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
Efekty
6 obiektów zyskało nowe ogrody edukacyjno-sensoryczne.
Ich celem jest pobudzenie zmysłów (węchu, słuchu,
wzroku, dotyku) i emocji poprzez możliwość doświadczenia
różnych zapachów, kolorów oraz dotykania odmiennych
rodzajów nawierzchni.
W Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku (Muzeum –
Dwory Karwacjanów i Gładyszów) powstał edukacyjny
park historii budownictwa ludowego i maszyn z
pogranicza polsko-słowackiego. Zrealizowano także
wystawę strojów ludowych.
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem stworzyło m.in. miniaturowe makiety najważniejszych
obiektów w stylu witkiewiczowskim, z opisem w języku Braille’a, które są przeznaczone dla
osób niewidzących i słabowidzących. Przygotowało także sensoryczne zestawy edukacyjne,
które eksponują elementy z motywami w stylu podhalańskim.
Remonty obiektów przeprowadzono m.in. w Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju i w
renesansowym budynku w Orawskim Podzamczu. Wybudowano podjazd oraz pawilon
umożliwiający prezentację zbiorów muzealnych osobom ze specjalnymi potrzebami.
Dopełnieniem projektu jest aplikacja na urządzenia mobilne, która pozwala na samodzielne
zwiedzanie obiektów muzealniczych. Aplikacja umożliwia nawigację osobom z uszkodzeniem
wzroku.
Stworzone produkty przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności i dostępności obiektów
muzealnych na pograniczu dla osób ze specjalnymi potrzebami po obu stronach granicy. Jest
to pierwszy projekt z terenu pogranicza polsko-słowackiego odpowiadający na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami w sposób kompleksowy i nowoczesny.
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Podsumowanie działań informacyjno-promocyjnych w 2020 roku

Byliśmy obecni podczas takich wydarzeń jak:
•
•
•
•
•

II Forum Słowackie (5.02.2020 r., Jasionka k.
Rzeszowa)
Narciarski Rajd Chłopski (21-22.02.2020 r., Rajcza)
5. Dni Polskie w Preszowie (13-17.10.2020 r.)
Forum Ekonomiczne (8-10.09.2020 r., Karpacz)
11. Festiwal Biegowy (02-04.10.2020 r., KrynicaZdrój)

Organizowaliśmy spotkania informacyjno-promocyjne:
•
•
•

•
•

uroczyste otwarcie galerii „Światło ze Wschodu”
(30.06.2020, Preszów)
spotkanie informacyjno-promocyjne (6.08.2020 r.,
Rajcza)
spotkanie samorządów gospodarczych i lokalnych
dotyczące współpracy transgranicznej w rejonie Tatr
(4.09.2020 r., Nowy Targ)
dzień otwarty projektu „Góry bez granic…”
(5.09.2020 r., Majdan k. Cisnej)
dzień otwarty projektów Interreg Polska-Słowacja
(11.09.2020 r., Ujsoły)

Organizowaliśmy szkolenia dla wnioskodawców i
beneficjentów:
•
•

szkolenie on-line (20.04-27.04.2020)
szkolenia i konsultacje e-mailowe, telefoniczne, wideo
oraz w formie indywidualnych spotkań dla
mikrobeneficjentów i potencjalnych wnioskodawców
organizowane przez Euroregiony i partnerów
projektów parasolowych

Publikowaliśmy artykuły w prasie i w sieci:
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•

w tygodniku „Kronika Beskidzka” (18.06.2020,
24.09.2020, 12.11.2020)

•

w e-magazynie „Bliżej Brukseli”

•

w kwartalniku „W Centrum”, nr 1/2020 oraz nr
2/2020
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Stworzyliśmy publikacje:
•

Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie
pogranicze. Efekty realizacji projektów

•

Efekty projektów realizowanych w województwie
podkarpackim i kraju preszowskim

•

Trzy górskie krainy, trzy pogranicza, wspólne
dziedzictwo (w ramach projektu CRiMA)

Z okazji 30-lecia Interreg zorganizowaliśmy:
•

•
•

wydarzenie roczne, na które złożyło się m.in.
webinarium „Fundusze unijne zmieniają polskosłowackie pogranicze. Poznaj transgraniczne
projekty Interreg” (14.10.2020). Wydarzenie było
częścią połączonych obchodów 5. Dni Polskich w
Preszowie oraz Europejskiego Dnia Współpracy.
Przeprowadziliśmy kampanię informacyjnopromocyjną w mediach społecznościowych z
udziałem influencerów (13.10-09.11.2020)
konkurs fotograficzny „30 lat Interregu w
obiektywie” (29.06-24.07.2020 r)
KE wybrała projekt „Rewitalizacja beskidzkich
lasów na polsko-słowackim pograniczu w celu
poprawy ich społecznych, ekologicznych i
przeciwpowodziowych funkcji” do wirtualnej
wystawy w kategorii „Zieleńsza Europa”.

Zrealizowaliśmy filmy promocyjne na temat efektów realizacji projektów w ramach
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz w ramach transportu.
Na bieżąco redagowaliśmy stronę internetową Programu: www.plsk.eu, strony internetowe
Regionalnych Punktów Kontaktowych: www.ewt.slaskie.pl, www.ewt.malopolskie.pl,
www.ewt.podkarpackie.pl, www.po-kraj.sk, www.regionzilina.sk oraz strony Euroregionów:
www.pwt.euroregion-tatry.eu, www.euroregion-beskidy.pl, www.karpacki.pl.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych:

www.plsk.eu

PL

Program Interreg
PL-SK

Interreg_plsk

5

Interreg PLSK 20142020

PL

